NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Der er en tid til alt – og en tid til at lære om Corona virus og Covid19, om
håndsprit og social afstand, nedlukning af samfundet og aflysninger i hobetal
– en tid til at lære, at hvis vi står sammen, så kommer vi igennem det. Coronatiden har også vist os, at selvom vi er blevet så gode til at klare os selv, hver
især, så har vi alligevel brug for hinanden, brug for fællesskabet, når krisen
kradser. Der er mange der har rakt ud efter hjælp og har fået det - også af helt
fremmede. Det er i krisetider samfundets styrker og svagheder viser sig – det
er her man oplever, om der er den fornødne sammenhængskraft og omsorg i
samfundet - om vi har viljen til at passe på hinanden og os selv - sammen og
hver for sig - Coronatiden - en tid til læring, en tid til forandring.
Vi har heldigvis fået lov at åbne kirker og menighedshusene igen, om end med
restriktioner, men vi kan igen samles, om det vi holder af. Vi har været modige
og planlagt fuldprogram, se mere i bladet og på hjemmesiderne.
Efterårets store opgaver bliver ansættelse af 2 nye sognepræster og valget til
menighedsrådet. Ved Hannes pensionering blev der to stillinger ledige, dels
en 25% stilling i sognene og en 75% stilling med tjeneste i Horserød Fængsel. Vi er i samarbejde med Gurre Menighedsråd i fuld gang med ansættelses
proceduren. Se omtalen af Hannes afskedsgudstjeneste i bladet.
Den 15. september er der valg til menighedsrådet. Det kræver ikke særlige
evner eller kompetencer at deltage i menighedsarbejdet, udover lysten og selvfølgelig viljen til at påtage sig de opgaver der er. Det er Menighedsrådet, der
skaber rammerne omkring det kristne budskab - fællesskabet og kærlighedsbudskabet. Der til kommer en lang rækker opgaver, drift og vedligeholdelsen
af kirke, kirkegård og kirkeladen, styring af økonomien, arbejdsgiveransvar
og planlægning af sociale aktiviteter.
I ønskes alle et dejligt efterår.
På menighedsrådets vegne Lisbeth Dragsbæk

KULTURNAT I TIKØB
DEN 18. SEPTEMBER 2020
Kirkernes junior- og ungdomskor byder velkommen til “Kom og syng med
os”- koncert i Tikøb Kirke fredag d. 18. september kl. 19.00 til ca. 19.45.
Programmet består af populære melodier, rytmiske korsatser, sange og viser,
omkranset af alle de gode, kendte efterårssange. Vi vil synge sammen med
jer og også optræde selv, i år endda med et par af de ældste piger fra koret
som solister. Vi glæder os meget til at se jer, til denne drop-in-koncert, særligt
både større og mindre børn, så de kan se og opleve, hvad vi kan, og måske få
lyst til at gå til kor.
Hele efteråret er der mulighed for at melde sig til Sangklubben, som er for
alle i 2.- 6. klasse, Juniorkoret for letøvede sangere eller, hvis man er øvet, til
Ungdomskoret, som er fra 6. kl. til og med gymnasiet. Alle kor øver tirsdag
eftermiddag. For tilmelding og flere informationer kontakt organist Vibeke
Højlund, tlf. 2126 8164 eller kirkesanger Tine Grønlund tlf. 6068 0602. Korprøverne starter tirsdag d. 18/8.
Som noget nyt vil vi også gerne invitere andre sangglade sognebørn til at
prøve kræfter med korsangens glæder. Der kræves ingen særlige forudsætninger, og man forpligter sig kun til enkelte små projekter ad gangen. Det er
gratis og ledes af kirkernes organist Vibeke Højlund. Første projekt bliver at
synge to flerstemmige julesange til adventsgudstjenesten sammen med børneog ungdomskoret. Der vil til dette projekt være 4 korprøver alle onsdage i
november fra 17.00-17.55, samt en enkelt prøve først i december. Prøver
holdes i kirken, hvor vi kan synge og holde rimelig afstand. Giv en tilbagemelding til Vibeke, tlf. 2126 8164 eller mail vibekehojlund@hotmail.com,
hvis man kunne tænke sig at være med. Vi håber meget, at I kunne få lyst til
at synge med (og også få en lille smule sangundervisning) i dette lille projekt
med et overskueligt antal prøver.

BØRNEKLUBBEN
Børneklubben starter efter sommeren den 9. september kl. 15
Børneklubben vil i denne sæson tage på tidsrejse i Bibelen, og vi skal også
prøve at tage på drømmerejse over i Kirken.
Den 30. september vil vi pynte Kirkeladen, så den er klar til høstfest d. 4. okt.
Forældre og søskende inviteres til at komme ved 16-tiden til boller og saftevand, så vi synger Nu falmer skoven, Op al den ting og Til himlene rækker,
får hilst på hinanden og set på noget af det, vi skal hygge os med i årets løb.
Børneklubben henter og bringer børnene.
Ikke bindende tilmeldingssedler vil være til rådighed efter sommerferien på
hjemmesiden, i Kirkeladen mm. Og de skal bare afleveres første gang I/jeres
barn deltager. Vi glæder os til at møde jer alle. På glædeligt gensyn.
Rikke, Jette og Mette

TIKØB KIRKELADE
SOGNEEFTERMIDDAGE
FREDAG DEN 25. SEPTEMBER, KL. 14.30: Hospitalsklovnen ”Victor” fra
bl.a. Hillerød Hospital vil fortælle om det at være klovn på et Hospital. Tillige
fortæller han sjove anekdoter fra hans øvrige liv i underholdningsbranchen.
FREDAG DEN 30. OKTOBER, KL. 14.30: Fængsels- og sognepræst Hanne
Storebjerg, vil fortælle om det at være præst i et fængsel. Hun har været i
Horserød Fængsel i 18 år, og været tilknyttet både Gurre og Tikøb Kirker. Hun
er derfor et kendt ansigt i sognene.
FREDAG DEN 27. NOVEMBER, KL. 14.30: Dorthe og Ole Olsen kommer
og fortæller om deres oplevelser på vandreturen “Caminoen”, som starter i det
sydlige Frankrig og slutter i det vestlige Spanien. Deres tur var på 816 km til fods
ad mere eller mindre gode vandrestier. Efter pensionering ville de prøve noget
spændende og grænseoverskridende. De læste/undersøgte/og trænede i at gå
med oppakning, men det blev en noget hårdere tur end de havde forventet. Bl.a.
blev det ualmindelig meget varmt og de fik masser af vabler under fødderne.
FREDAG DEN 11. DECEMBER, KL. 14.30: JULEFEST med sang, musik, julekaffebord, godter og underholdning. Juletræet vil være pyntet og så
skal vi naturligvis spille årets julebingo.

EFTERÅRSUDSTILLING
Med Susanne Pitzner
Susanne skriver: Jeg har været aktiv maler siden år
2000, og har løbende haft udstillinger. Jeg maler
med olie og akryl, og eksperimenterer også med metal og andre materialer for at skabe det rette udtryk i
budskabet. En del af billederne på denne udstilling,
er malet på kaffesække, da jeg får en del af min
inspiration fra ”recycle” og tidens miljødebat. Jeg
maler for det meste semi-abstract, og her også med
inspiration fra naturen og dyrelivet.
I forbindelse med Kulturnatten fredag den 18. september 2020 er der fernisering fra kl. 19.00 til 21.00,
hvor kunstneren vil være tilstede, og hvor Menighedsrådet byder på en lille anretning og et glas vin.

LITTERÆR STUDIEKREDS 2020 - 2021
Studiekredsleder Margrethe Tjalve
Det er fjerde gang, menighedsrådene for Tikøb og Gurre kirker tilbyder en
studiekreds, styret af lektor, cand. mag. Margrethe Tjalve. Bøgerne er valgt
ud fra deres indhold, at de vækker til diskussion af væsentlige livsemner og
forløser dem i deres form.
Vinterens bøger er fra tre nordiske lande, Sverige, Norge og Island. Vi må se,
om de tilsammen kunne give en konklusion om det nordiske, en særlig tone,
bestemte emner.
Studiekredsen er åben for alle, også for dem, der ikke nåede at læse bogen.
Vi mødes i Kirkeladen i Tikøb. Til indledning får alle et par sider referat og
noter, som læses op og udbygges. Dernæst diskuterer vi os ind i bogen. Vi
lægger vægt på at sætte indholdet i forhold til kristendommen og til vores liv.
Lad os se, om det også kan lade sig gøre med Gösta Berlings saga!
Vi får kaffe/the og lidt vin og småkager. Vi slutter henved kl 21.30.
Onsdag d. 7. oktober 2020 kl 19.30:
Jon Fosse: Andvake (Batzer & co 2010)
Onsdag d. 4. november 2020, kl. 19.30:
Selma Lagerlöf: Gösta Berlings saga
Studiekredsen forsætter i januar, se mere på Kirkernes hjemmeside.

BABY- SALMESANG OG SMÅBØRNSRYTMIK I TIKØB KIRKE
Se kirkernes hjemmesider og kontakt Tine Grønlund på tlf. 6068 0602
for info og tilmelding.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
- ÅRET VIGTIGSTE VALG
- STIL OP OG BRUG DIN STEMME
DER HOLDES VALGFORSAMLING i Gurre Kirke og i Kirkeladen i Tikøb begge steder den 15. september kl 19.00
På valgforsamlingen kan du stille op til menighedsrådsvalget.
Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan
deltage, stille op og stemme.
Mød op og stil op til Menighedsrådet - Mød op og brug din stemme
- det er dig der bestemmer hvem der sidder i menighedsrådet og
dermed hvad din kirke kan og skal.
Menighedsrådet er kirkens lokale ledelsen, engagerede mennesker,
der arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant
folkekirke.
Mennesker, der vil tage ansvar for at skabe gode rammer for livet,
i og omkring kirken, i tæt samarbejde med Præsten og de ansatte.
Mennesker, der mener at kirken også har noget at byde på i 2020,
at kirken stadig spiller en vigtig rolle i samfundet og den udover at
være kirke også er en væsentlig kulturbærende institution, at kirken
søndag efter søndag leverer noget at tænke over, noget man kan tage
med hjem, og måske blive lidt klogere på sig selv.
Mennesker, der ser det som en opgave at fastholde kirken som et
samlingssted, uden at gøre den til et forsamlingshus, at skabe gode
muligheder for udbredelse af det kristne budskab og fællesskab og
fastholde og udvikle de gode traditioner, der er i og omkring vores
kirker.
Er du interesseret og har du spørgsmål til hvad Menighedsrådsarbejdet indebærer eller hvordan valget foregår, er du velkommen til at
kontakt Mette på 49139781 eller Lisbeth på 40776859
Vel mødt til et spændende valgforsamling i vores sogne.
Lisbeth Dragsbæk
Formand Tikøb

Mette B. Joanesarson
Formand Gurre

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE
Starter igen efter sommerferien, og vi glæder os til at se jer – bemærk tidspunkter er flyttet til kl 18.00
Tirsdag den 22. september, kl. 18.00 ved Mikkel Togsverd
Tirsdag den 20. oktober, kl. 18.00 ved Rikke Pedersen
Tirsdag den 24. november, kl. 18.00 ved Rikke Pedersen
Efter gudstjenesterne er der sandwich og hyggeligt samvær i kirken.
Alle er meget velkomne!

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Så er vi i gang igen!
Efter et par måneder hvor alle landets kirker var lukket pga. Corona, åbnedes endelig dørene til Gurre Kirke Kr. Himmelsfartsdag - hvilken fest dag
- dejligt igen at få lov til at høre orgelet, synge de dejlige samler og få nogle
opbyggelige ord med på vejen.
Sommerorgelkoncerterne er blevet afholdt helt efter planen - under behørig
hensyntagen til Corona - hvilket vil sige at vi følge de retningslinjer der er
udstukket af Kirkeministeriet i sammen med sundhedsmyndighederne. Alt
er gået fint og der har været plads til alle besøgende i kirken, både til gudstjenesterne og koncerterne. Tak for alles medvirken til at det hele er forløbet
så fint. Gurre og Tikøbs fælles aktiviteter fortsætter med fuldt program i
efteråret, både med sogneeftermiddage og litteraturaftener. Børneklub, konfirmander og kor kører ligeledes for fuld kraft. Og alt er selvfølgelig under
behørig hensyntagen til reglerne vedr. Corona.
Som så meget andet har vi været nødt til at ændre i tidspunkterne for årets
konfirmationer og høstgudstjenesten pga. Corona. Konfirmationen i Gurre
Kirke er den 12. september og efterårets høstgudstjeneste er flyttet til søndag
den 4. oktober. Vi glæder os til at hejse flaget og fejre årets konfirmander. På
forhånd et stort tillykke til konfirmanderne fra Gurre Kirke.
Høstgudstjenesten i Gurre Kirke vil være som vi plejer med pyntet kirke i
efterårets farver. Efter høstgudstjenesten vil der bydes på ’kirke-høst-kaffe’,
mens Ahrents hestevogn vil køre en tur igennem den efterårsklædte skov.
Vores sandwichgudstjenester fortsætter også her i efteråret. De er planlagt i
månederne september, oktober og november. Disse aftengudstjenester, der
begynder kl. 18.00 - BEMÆRK TIDSPUNKTET ER FLYTTET - er tilrettelagt som gudstjeneste for alle, børn som voksne, store som små. Bagefter
spiser vi sandwich, heraf navnet sandwichgudstjeneste, og hygger lidt. En
dejlig måde for børnene, der bliver fortrolige med at komme i kirken sammen med voksne.
Vi glæder os til at se jer alle.
Fra september 2020 til marts 2021 har Hellebæk Kirke fået lov til at låne
Gurre Kirke til gudstjeneste sidste søndag i måneden, dette fremgår af gudstjenestelisten. Hellebæk Kirke skal renoveres og er derfor lukket i perioden.
Disse søndage er det Hellebæks præster og personale der vil være i kirken,
og vi i Gurre er selvfølgelig også velkomne. Der vil også være gudstjeneste
kl. 10.30 i Tikøb Kirke.
Valg 2020
Husk at komme til valget i Gurre Kirke tirsdag den 15. september 2020 kl.
19.
Der skal vælges medlemmer og suppleanter til menighedsrådet. Så hvis du
sidder og tænker: ’Det kunne jeg godt tænke mig’ så hold dig ikke tilbage.
Jo flere der tager del i arbejdet i og omkring vores kirke jo bedre! Og husk
fordi man møder op, skal man ikke stille op til menighedsrådet - MEN det
er vigtigt, at være med til at vælge, hvem der skal sidde i det kommende
menighedsråd.
Og ikke mindst hvis vi vil bevare vores dejlige Gurre Kirke, er det vigtigt,
at vi viser det. Det gør man jo ved at møde op til denne valgaften uanset om
man ønsker at stille op til menighedsrådet eller være med til at vælge det
kommende menighedsråd! Vel mødt! Gurre Menighedsråd ser frem til at se
rigtig mange denne tirsdag aften!
Gurre Menighedsråd ønsker alle en dejlig sensommer og et dejligt efterår!
Mette B. Joanesarson

HØSTGUDSTJENESTE
Årets høstgudstjeneste holdes i år d. 4. oktober i Gurre Kirke kl. 10.30 og i
Tikøb Kirke kl. 14.00. Kirkerne vil være pyntet i deres flotte høstskrud og i
Gurre vil der være mulighed for en tur i hestevogn efter Gudstjenesten, imens
de voksne hygger med en tår kaffe.
I Tikøb vil børneklubben bære frugt ind i Kirken og efter Gudstjenesten går vi i
den festklædte Kirkelade, som vil være pyntet også af børnene i børneklubben.
Vi skal høre om, hvorfor man ikke hælder ny vin på gamle sække og så skal
vi selvfølgelig synge Nu falmer skoven trindt om land og Vi pløjed og vi så’de
(alle gode gaver de kommer oven ned).
Der vil være tykt af hygge i begge kirker til dette års takkefest.

ALLEHELGENENS GUDSTJENSTER
DEN 1. NOVEMBER
Allehelgensøndag er der gudstjenester både i Gurre kl. 10.30 og i Tikøb kl.
14.00. Det er stilfærdige mindehøjtideligheder, hvor der vil være navnoplæsning og plads til at mindes dem, vi har mistet i årets løb. Igen i år får vi besøg
af solocellist Birgitte Øland fra Det kgl. Kapel. Hun spiller inderligt og med
en helt utrolig smuk og varm tone, og sammen med vores organist Vibeke
Højlund vil hun spille nogle enkle og stilfærdige satser indlagt i gudstjenesten.

INDEFRA - NYT FRA HORSERØD
Indefra fængslet ser sommerskoven grøn og indbydende ud, men fængslets
gitre går højt og langt og stemningen er ikke ligefrem sommerferie. Eller
det vil sige, det er den på fængslets egen måde, for alting går vist lidt langsommere end ellers. Og når man lige kommer ind udefra, kan det godt føles
som at tiden står stille.
Men kirken i fængslet har ikke holdt fri og det har været meget værdsat, at
vi også hen over sommeren har kunnet mødes om en kop kaffe og et stykke
kage til studiekreds i biblioteket og til Gudstjenesterne onsdag aften.
For tiden er der en af de indsatte, der holder af at bage og når kirketjeneren
handler ind til hende i købmanden indenfor hegnet, kan hun bage de mest
vidunderlige kager til os - både til mandagens studiekreds og til onsdagens
gudstjenester. Således har vi bl.a. fået blåbær cheesecake og hvid chokolade
brownie og i den forbindelse filosoferet over blåbærenes fremmende effekt
på IQ og koncentrationsevne og hedder en hvid chokolade brownie nu også
en brownie.
I studiekredsen har vi beskæftiget os med reformationen og ortodoksien,
med de synoptiske evangelier og klostervæsenet og vi har forberedt os sammen til ugens gudstjeneste. Så selvom der hersker en form for sommer
feriestilstand i fængslet, har vi haft travlt i fængselskirken og Gud ske tak
og lov for det.

TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
AUGUST
30.08 12. s. e. trin.

TIKØB
9.00

GURRE
10.30

10.30
Hanne Storebjerg
AFSKEDSGUDST.
12.09
9.30 & 11.30
Rikke Pedersen
		
KONFIRMATION
13.09 14. s. e. trin.
9.30 & 11.30 Rikke Pedersen
KONFIRMATION
20.09 15. s. e. trin.
9.00
10.30 k)
Rikke Pedersen
22.09		
18.00
Mikkel Togsverd
		
Sandwichgudstjeneste
27.09 16. s. e. trin.
10.30 k)
(Hellebæk 10.00) Mikkel Togsverd
OKTOBER
04.10 17. s. e. trin.

14.00
10.30?
Rikke Pedersen
HØST
11.10 18. s. e. trin.
10.30
9.00
Rikke Pedersen
(efterårsferie)
18.10 19. s. e. trin.
9.00
10.30
Mikkel Togsverd
(efterårsferie)
20.10		
18.00
Rikke Pedersen
		
Sandwichgudstjeneste
25.10 20. s. e. trin.
10.30 k)
(Hellebæk 10.00) Rikke Pedersen
NOVEMBER
01.11 Allehelgen
14.00
10.30 k)
Rikke Pedersen
08.11 22. s. e. trin.
10.30
9.00
Rikke Pedersen
15.11 23. s. e. trin
9.00
10.30
Rikke Pedersen
22.11 Sidste s. i kirkeåret 10.30 k)
9.00
Mikkel Togsverd
24.11		
18.00
Rikke Pedersen
		
Sandwichgudstjeneste
29.11 1. s. i Advent
10.30
(Hellebæk 10.00) Rikke Pedersen
14.00
10.30
familiegudstjenester

Rikke Pedersen

k) Kirkekaffe

Kirketaxa

Præstevænget 14, 3080 Tikøb, tlf.: 49 75 80 83.

September-oktober-november 2020

Kordegn Marianne Rygaard Bodi E-mail: mrhe@km.dk

SEPTEMBER
06.09 13. s. e. trin.

DECEMBER
6.12 2.s i Advent

KIRKEBLAD

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR

PRÆST
Karin Christiansen Tirsdag-onsdag-torsdag 10 – 12. Torsdag tillige 16 - 17

Hvis man ønsker at benytte kirketaxaen til højmessen
kl. 10.30 skal man ringe til Kirkekontoret telefon
49 75 80 83 senest torsdag kl. 12. Herefter vil man blive kørt i kirke og bragt hjem igen, når gudstjenesten er
forbi. Kirketaxaen kører fast til sogneeftermiddagene,
som finder sted den sidste fredag i månederne fra
september til maj.
Alle er velkomne til at benytte kirketaxaen.
Kørslen er gratis.

TIKØB og GURRE KIRKER

Sognepræst: Rikke Pedersen
Præstevænget 12, 3080 Tikøb, tlf. 49 75 80 02.
E-mail: rip@km.dk
Træffes tirsdag til fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 17-18.
Sognepræst: Mikkel Togsverd,
Samsøvej 9,3140 Ålsgårde, tlf. 30 71 71 65.
Træffes tirsdag 17-18/onsdag-fredag 10-11.
E-mail: jemt@km.dk
Fængsels- og sognepræst: Vakant
Organist: Vibeke Højlund tlf: 21 26 81 64.
E-mail: vibekehojlund@hotmail.com

TIKØB KIRKEGÅRD

Graverkontoret: Præstevænget 14, 3080 Tikøb
tlf. 49 75 85 24 kl. 12-13 undt. mandage.
Graver: Søren Pedersen, Rødbøgvej 4, 3080 Tikøb.
Tlf. 31 90 95 65. E-mail: kirkegaard@tikobkirke.dk
Kirketjener: Lars Ole Larsen,
Garboesvej 5, 3080 Tikøb, tlf. 49 75 86 94.

TIKØB MENIGHEDSRÅD
Formand: Lisbeth Dragsbæk,
Sønderrisvej 4, 3230 Græsted.
Tlf: 48 39 03 03 / 40 77 68 59
www.tikobkirke.dk

INDHOLD:
Præsten har
ordet
Nyt fra
menighedsrådene
VALG 2020
Høst
gudstjenester
Efterårets
koncerter

GURRE KIRKEGÅRD

Efterårets
arrangementer

GURRE MENIGHEDSRÅD

Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

Gurrevej 321, 3000 Helsingør,
tlf. 49 29 91 66. E-mail: gravergurre@mail.dk
Graver Martin Nielsen-Gotsæd,
Sabroesvej 15 C, 2. tv, 3000 Helsingør
Formand: Mette B. Joanesarson
Volmersvej 18, 3000 Helsingør,
tlf: 49 13 97 81
www.gurrekirke.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer 1.12.20
Meddelser hertil senest 30.10 til Kirkekontoret

Præsten har ordet
Så gør vi sådan når til kirke vi gå
Du sidder med det nyeste kirkeblad i hånden (eller på
skærmen) og det er fyldt med alle vores dejlige planer for efteråret. Og vi er håbefulde og fulde af mod
herovre i Kirken, når vi sådan planlægger for resten af
året, men vi er også bevidste om, at stadig ikke alle kan
være med på disse planer, fordi i er nødt til at passe på
jer selv eller jeres nærmeste. Vi ved, at der fortsat er
en vis risiko for, at vi bliver nødt til at aflyse eller omstrukture det planlagte pga. situationen, hvor covid19
endnu eller igen breder sig i hele verden.
Det har været en anderledes sommer i år og efteråret
må forventes heller ikke at blive helt almindeligt, men
vi vil holde hovedet højt og modet oppe og mødes på
de måder, det lader sig gøre her midt i en coronatid.
Kirken er åben igen og vi har holdt Gudstjenester siden
Kristi himmelfart (d. 21. maj) og 6. s. e. påske (d. 24.
maj) og formen er lidt anderledes end sædvanligt, men
den fungerer og du kan roligt gå i Kirke. Vi passer godt
på dig. I Gurre Kirke er der 20 pladser og i Tikøb 28
og når vi overholder det, er der 2 meter imellem alle
i kirkerummet, så vi trygt kan synge sammen. Vi har
også altergang, hvor vi holder afstand, afholder os fra
at knæle, og hvor jeg har handsker på og ikke taler hen
over kalk og disk. Så hvis din tid er lang og ensomheden begynder at banke på, eller måske for længst
har sat sig til rette i din stue, så vil jeg meddele her, at
Kirken ER åben og vi gør alt, hvad vi kan, for at netop
du også skal kunne føle dig tryg på kirkebænken til
søndagens Gudstjenester. Kirkekaffen er også tilbage
og som du vil se i bladet her, er der en masse dejlige
arrangementer i vente.
Jeg ved, at sommeren har været mærkelig og jeg tror,
at vi alle er mærket af den tid, vi har været igennem her
i 2020. Der gik et chok igennem Danmark i marts, ja,
igennem verden og måske er vi stadig lidt chokerede,
måske er vi så småt ved at komme os, men et er sikkert, vi er mange der savner håndtrykket og krammene
og måske endda kindkyssene. Der er en distance, der
ligesom har sneget sig ind i vores samfund, nogle føler
sig mere asociale end tidligere, mere isolerede, selvom
meget egentlig ligner den gamle hverdag. Ensomhed
er blevet en hyppig gæst i de danske hjem også der,
hvor der bor flere end en og det er nu vores opgave at
bygge os selv og hinanden op igen, vi må ikke lade
mismod og utålmodighed få magten. I stedet må vi
vende os til vores hverdag og se, hvordan den kan
bygge mere på det helt nære, end vi er vandt til. Vi kan
ikke rejse så meget og mange er stadig afskåret fra at

benytte offentlige transportmidler. Så lad os blive lige
her og hygge om hinanden, byde roen velkommen og
tålmodigt glæde os til, at coronatiden er noget vi taler
om i datid og husk, du kan altid ringe og få en snak.
Lige nu er vi stadig midt i det, selvom det er nemt at
glemme og så virker ensomhed og isolation, som vores
nye vilkår, men det er ikke virkeligheden. Inden længe
er vi i gang igen, med at mødes og kramme og hilse
rigtigt på hinanden. I bibelen står der
Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
En tid til at græde, en tid til at le.(…)
(Prædikerens bog kap 3)
Tiden vi står i nu er ikke til kram og dans, men måske
er den mere end ellers til eftertænksomhed, ro og bøn.
Jeg håber, at du på trods af at sommeren har været
mærkelig, har nydt den og jeg glæder mig til at se dig
i Kirkeladen, i sensommerlandet, i Kirken.
Rikke, præst

AFSKEDSRECEPTION
FOR HANNE
Efter 16 virksomme år i Horserød Fængsel har
fængselspræst Hanne Storebjerg valgt, at det var
tid til at gå på pension. Kom og sig farvel til
Hanne og vær med til at ønske hende alt godt.
Det er søndag d. 6. september kl. 10.30 i Tikøb Kirke, Hanne vil forestå Gudstjenesten og
efterfølgende vil der være afskedsreception i
Kirkeladen. Vel mødt.

DEN STORE ÅRLIGE
ENSEMBLEKONCERT
I TIKØB
MORTEN KARGAARD SEPTET spiller i Tikøb
Kirke søndag den 22. november 2020 kl. 16.00
EN KLASSISK HYBRID, det er ensemblets beskrivelse af deres musik. Et super professionelt orkester,
der flytter grænser og leger med at få klassisk og rytmisk musik til at smelte sammen i et helt nyt udtryk.
I deres præsentation beskriver de ydermere musikken
som ”påvirket af det skandinaviske åbne landskab, P.
S. Krøyers malerier og Nordsøens styrke og skønhed”.
Musikerne er alle kendt for deres præstationer fra forskellige orkestre og genrer – Copenhagen Phil., Det
Kongelige Kapel, DR Symfoniorkestret – hver med en
personlig tone og en åbensindet tilgang til ny musik.
Som tilhører bliver man altså udfordret, udsat for noget, man ikke har hørt før, i hvert fald ikke sat sammen
på denne måde. De fleste af os har det jo i virkeligheden lidt tvivlsomt med ”nyt” – ikke mindst ny musik,
nye melodier. Men der kan gemme sig smukke oplevelser og næring for sjælen i det nye. Og det er netop,
hvad vi uden tvivl får lov at opleve her.
Hjertelig velkommen til denne eftermiddagskoncert.
Varighed ca. 1 time, gratis adgang.

KONCERT I TIKØB KIRKE
SØNDAG
D. 25. OKT.
KL. 16.00
Denne koncert
er en optakt til
den landsdækkende musikfestival i uge
44, Spil Dansk-ugen. Vi arrangerer en særlig Syng
Dansk-koncert, med Nordsjællands Kammerkor med
sopransolist Louise Howell og cellist fra Det kgl. Kapel Birgitte Øland og dirigent Vibeke Højlund.
Programmet består af danske korsange og fællessange
med tilhørende små egnshistorier fra alle afkroge af
Danmark, og af Buxtehudes berømte værk Cantate
Domino, hvor kor, sopransolist og cellist alle deltager.
Denne internationalt berømte komponist var organist
i Helsingør, inden han blev headhuntet til Lübeck og
her bl.a. blev lærermester for J. S. Bach. Indimellem
opføres et intermezzo med romantisk dansk komponeret musik for cello og klaver.
Vi håber, I vil komme og nyde denne usædvanlig
smukke musik, hvor I også selv får mulighed for at
synge med på et par danske sange. Koncerten tager
ca. 1 time, og der er gratis adgang.

PETER OG ULVEN
KONCERT I TIKØB
KIRKE LØRDAG
D. 26. SEPT. KL. 14
FAMILIE-KONCERT: Prokofievs berømte orkesterværk Peter og Ulven opføres for orgel
og træblæsere i Tikøb Kirke.
Else-Marie Kristoffersen, nyudnævnt domorganist ved Sct.
Olai Kirke i Helsingør, vil sammen med 4 unge blæsere fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium opføre dette berømte værk
i sin helhed i Tikøb. De 4 unge musikere er Helene
Schrøder, tværfløjte, Marcus Bitsch Nielsen, obo, Inga
Beate Bøe, klarinet og Harald Tørning Svendsen, fagot. Eventyret læses af skuespiller Anne Marie PockSteen. Efter koncerten er der mulighed for at tale med
musikerne og se instrumenterne på tæt hold.
Der er gratis adgang til koncerten, som varer ca. 50
minutter. Alle er velkomne!

KONFIRMATIONER
Konfirmeres Gurre d. 12. sep.:
Kl. 9.30
Maja Lyng Hundrup
Nicoline Jasmin Gravlund Sejr Christensen
Mie Sacha Rasmussen
Melanie Sofie Trab Rasmussen
Malthe Kanneworf
Oliver Oresnik Madsen
Simon Rask Madsen
Kl. 11.30
Nicolai Aastrup Tilsted
Sarah Brith Dahlstrøm Andersen
Laura Lünell
Josephine Jellev Madsen
Zacharias Arentsen Madsen
Mathias Christian Brauer
Simon Leonhart
Caroline Kvan Christensen
Konfirmeres Tikøb d. 13. sep.:
Kl. 9.30
Sørine Djidjime Senouvo Lundberg
Ida Martens Poulsen
Artin Zabeti
Laurits Maegaard Østergaard
Kl. 11.30
Laura Kirketerp Møller
Oliver Vindahl Jakobsen
Albert Theodor Schlüter
Magnus Salgaard Olesen

